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Lūgumrakstu komiteja

1.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0353/2009, ko „Associazione Assobalneari Campania” vārdā
iesniedza Itālijas valstspiederīgais Luigi di Marino, par to dokumentu pārbaudi, 
kas attiecas uz piekļuvi dokumentiem par „Porto Turistico di Pinetamare” 
projektu Kastelvolturno (Itālija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir nosūtījis Lūgumrakstu komitejai vēstules kopiju, kurā lūgumraksta 
iesniedzēja klients, kas ir iesniedzis Lūgumrakstu Nr. 0893/2003 (slēgts) un kas ir 
„Assobalneari Campania” priekšsēdētājs, aicina kompetentās administratīvās varas iestādes 
pārskatīt lēmumu par „Assobalneari” veikto pārbaudi attiecībā uz dokumentiem par „Porto 
Turistico di Pinetamare” projektu. Saskaņā ar „Assobalneari” sniegto informāciju dokumentu 
pārbaude ir nepieciešamā apspriešana, kas obligāti jāveic projekta ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras kontekstā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka pārbaude ir 
nodrošināta vēl kādai iesaistītajai pusei. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka varas iestāžu 
pieņemtā politika ir pretrunā Itālijas un Eiropas tiesību aktiem par ietekmes uz vidi
novērtējumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš rīkojas kā „Associazione Assobalneari Campania” pārstāvis, ir 
nosūtījis Lūgumrakstu komitejai informācijai vēstules kopiju, kurā viņš kompetentajām varas 
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iestādēm lūdz pārskatīt sava klienta iesniegtās prasības ar mērķi nodrošināt iespēju iepazīties 
ar dokumentiem attiecībā uz projektu Pinetamare tūrisma ostā, kas veicams Kastelvolturno 
pilsētā, Pinetamare apvidū, un vajadzības gadījumā iesniegt piezīmes. Vēstulē 
kompetentajām varas iestādēm lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šo varas iestāžu rīcība nav 
saskaņā ar Itālijas likumu un Kopienas tiesību aktiem ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) 
jomā.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Vispirms ir būtiski atzīmēt, ka IVN Kopienas tiesību aktos regulē Direktīva 85/337/EEK, ko 
groza ar Direktīvām 97/11/EK un 2003/35/EK1. Itālijas tiesību akti, kas transponē šo 
direktīvu, kura piemērojama minētajā laika posmā, ir 2006. gada 3. aprīļa Likumdošanas 
dekrēts Nr. 152, ko groza ar 2008. gada 16. janvāra Likumdošanas dekrētu Nr. 4.

Pamatojoties uz vēstulē ietverto informāciju, šķiet, ka „Associazione Assobalneari Campania” 
prasības kompetentajām varas iestādēm attiecas uz posmu, kas parasti tiek saukts par 
„pārbaudi”, proti, gadījumiem, kas aplūkoti IVN direktīvas 4. panta 2. līdz 4. punktā. Šo 
konstatējumu pamato atsauce uz Likumdošanas dekrēta Nr. 152/2006 20. pantu.

Direktīva tā sauktajā pārbaudes posmā neparedz sabiedrības līdzdalības procedūru. Vienīgais 
pienākums, kas jāuzņemas dalībvalstīm, 4. panta izpratnē ir tas, ka „dalībvalstis nodrošina, lai 
tas, ko kompetentās iestādes nosaka saskaņā ar 2. punktu, tiktu paziņots sabiedrībai”. 
Turpretim Itālijas likums, tāpat kā citu valstu tiesību akti, paredz sabiedrības dalību arī šajā 
posmā. Šī pieeja ar mērķi veicināt dialogu un sadarbību starp iesaistīto sabiedrību un 
kompetentajām varas iestādēm neatkarīgi no konteksta ir saskaņā ar direktīvas ideju, 
neuzskatot to par pienākumu, kas izriet no pašas direktīvas.

Tādējādi gadījumā, ja konkrētā lietā sabiedrības dalība „pārbaudes” posmā nebūtu veikta vai 
nokārtota, ievērojot valsts noteikumus, būtu runa par iespējamu valsts tiesību aktu 
pārkāpumu, bet ne par direktīvas pārkāpumu. Valsts tiesām būtu jālemj par šo jautājumu, 
pamatojoties uz valsts tiesību aktiem. Komisija un Kopienas tiesu iestādes nav kompetentas 
šajā jautājumā.

Jāpiebilst, ka lūgumraksta iesniedzēja vēstulē kompetentajām varas iestādēm ir lūgts rīkoties 
„in autotutela” — instruments, kas pastāv Itālijas administratīvajās tiesībās, kas ļauj 
administrācijai pašai atcelt aktu gadījumā, kad tajā būtu atklātas nelikumības. Ņemot vērā 
vēstules datumu (2009. gada 2. marts), kompetentā varas iestāde ir varējusi šos aktus pārskatīt 
un vajadzības gadījumā tos atcelt. Turklāt lūgumraksta iesniedzējam ir atvērts administratīvais 
process Reģionālajā administratīvajā tiesā, viņš par to ir informēts un to skaidri min vēstulē.

Secinājumi

Pamatojoties uz lūgumrakstā iekļauto informāciju, nešķiet, ka kompetentās Itālijas varas 

                                               
1 1985. gada 27. jūnija Padomes Direktīva par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (85/337/EEK), publicēta OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.; 1997. gada 3. marta Padomes 
Direktīva 97/11/EK, publicēta OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp., un 2003. gada 26. maija Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva 2003/35/EK, publicēta OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.
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iestādes neievērotu noteikumus attiecībā uz sabiedrības līdzdalību, kas iekļauti 
Direktīvā 85/337/EEK, ko groza ar Direktīvām 97/11/EK un 2003/35/EK.”


